
Het is weer herfst! 

Bladkorven Te weinig geld om rond te 
komen?
Het zijn ontzettend dure tijden waardoor het voor veel gezinnen 
moeilijk is om de touwtjes aan elkaar te knopen. Heb jij onvoldoen-
de geld om genoeg voeding voor jezelf en/of je gezin te kopen?  
Dan kun je hulp vragen bij de Voedselbank of Voedselbrigade. 

Voedselbank of Voedselbrigade
Wil je weten of je een voedselpakket kunt krijgen? Neem dan con-
tact op met Farent op telefoonnummer op 088 023 7500. In Vlijmen 
en Drunen zijn er uitgiftepunten van de Voedselbank Den Bosch en 
omstreken.

Woon je in Oudheusden, dan kun je ook een beroep doen op de 
Voedselbrigade. Dit is een groep vrijwilligers die zich belangeloos 
inzet voor mensen die in het bezit zijn van een HeusdenPas en wo-
nen  in de kernen Oudheusden, Heuden vesting, Herpt, Heesbeen, 
Doeveren en Hedikhuizen. Zij stellen een voedselpakket samen met 
houdbare producten. 

Wil je meer weten over de Voedselbank of de Voedselbrigade, kijk dan 
op de website van Bijeen onder de kop ‘’Alles over werk en inkomen’’. 

Vincentiusvereniging
De Vincentiusvereniging gemeente Heusden heeft een winkel aan 
de Grotestraat 138a in Drunen. In de winkel worden allerlei gebruik-
te goederen en kleding aangeboden. De winkel is geopend  
op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur. 

Voor het afgeven van goederen of kleding kun je elke maandag tus-
sen 13.00 en 17.00 uur bij de Vincentiuswinkel in Drunen terecht.  
Je bent van harte welkom met goed verkoopbare, schone en niet 
beschadigde goederen. Alle verzoeken om hulp worden heel zorg-
vuldig en discreet behandeld. 

Wil je meer weten kijk dan op de website www.vincentiusheusden.nl. <

Reinigen kolken
Vorige week is de tweede ronde van het jaarlijks reinigen van kolken 
gestart, waardoor het hemelwater weer netjes van de straat naar het 
riool kan. De kolken liggen in of voor de stoeprand of in parkeerstroken 
en parkeerplaatsen. Let er met het parkeren van je auto op dat de 
kolken bereikbaar zijn voor de reinigingswagens. 

De (globale) planning is als volgt: 
• week 41,42,43 en 44 Drunen en Elshout
• week 44, 45 en 46 Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg
• week 47 Heusden, Oudheusden, Doeveren en Herpt
• week 48 Hedikhuizen en Heesbeen <

Net zoals voorgaande jaren plaatsen we op 
meerdere plaatsen, binnen de bebouwde kom, 
bladkorven om blad te verzamelen. Vanwege de 
hoeveelheid bladkorven zijn we hier enige tijd mee 
bezig. Bij het plaatsen van de korven letten we 
onder andere op het aantal bomen in de buurt en 
de grootte van bomen. Ook houden we rekening 
met de afstand van de verzamelplaatsen onderling 
en de beschikbare ruimte. De gemeente verwijdert 
het blad van de openbare weg, van grasvelden 
en uit de gemeentelijke plantsoenen. In grotere 
plantsoenvakken kan het zijn dat het blad blijft 
liggen ter bescherming van de planten. We vragen 
je om alleen blad in de bladkorven te doen en geen 
blad op de weg te vegen. De bladhopen kunnen 
een gevaar vormen voor fietsers. 

Waarom mag er alleen blad in de bladkorven?
•   Omdat takken door de mazen van de korf steken 

waardoor ze bij het leegmaken blijven hangen. 
De korf verbuigt hierdoor of gaat kapot.

•   Omdat takken en ander groenafval vervuiling 
vormen voor onze composteerder. De compos-
teerder gebruikt de stroom van alleen blad om 
zijn composteringsproces te sturen. 

•   Omdat wij als gemeente meer moeten betalen 
wanneer er takken en ander groenafval bij de 
bladeren zitten. Er moet dan extra gesorteerd 
worden en daarbij moet het ook anders bewerkt 
worden. 

Afval dat vrijkomt bij snoeiwerkzaamheden in 
jouw tuin kun je bij de Milieustraat gratis inleve-
ren of in de groene container voor GFT-afval doen. 
Afhankelijk van het aanbod wordt de korf één of 
meerdere keren per week geledigd. <

Op zaterdag 29 oktober organiseert 
Seniorenschool Heusden een bijeenkomst met 
bovengenoemd thema. Een onderwerp waar we 
het liever niet over hebben, maar wat wel de 
realiteit is. Want iedereen zal geconfronteerd 
worden met de dood. In drie gespreksrondes 
met deskundigen wordt gekeken welke vragen 
er zijn rond het thema: “Het einde”. Er staan 
ook verschillende stands van organisaties die 
meewerken aan deze dag. 

Datum: zaterdag 29 oktober van 10.00 tot 
16.00 uur
Locatie: Buurthuis De Stulp, Admiraalsweg 100 
in Drunen
Deelname: toegang is gratis

Het complete programma vind je op  
www.seniorenschoolheusden.nl <

Themadag ‘Het einde..  
weet waar je aan begint’

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
Telefoon: (073) 513 17 89
Fax: (073) 513 17 99
Website: www.heusden.nl
E-mail: info@heusden.nl

Bezoekadres
Julianastraat 34, Vlijmen

Telefoon
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Telefoon: (06) 532 357 05

Openingstijden gemeentebalie 
Let op! In de middag, van 12.00
tot 17.00 uur, werken wij alleen
op afspraak. Je kunt telefonisch of op
www.heusden.nl een afspraak maken.

Maandag 09.00 tot 17.00 uur 
Dinsdag  09.00 tot 20.00 uur 
Woensdag  09.00 tot 17.00 uur
Donderdag  09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag  09.00 tot 17.00 uur

Reisdocumenten en rijbewijzen dienen 
persoonlijk te worden opgehaald.  
Dit kan zonder afspraak tijdens onze 
openingstijden.

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
E-mail: info@bijeenheusden.nl

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag 
van 13.00 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

Volg ons op

Nu & morgen
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Heusdens nieuws in je mailbox?
Blijf jij graag op de hoogte van gemeentelijk nieuws? Schrijf je dan 
snel in voor onze digitale nieuwsbrief. Meld je aan op www.heusden.nl 
onder 'organisatie & bestuur' > 'Communicatiekanalen'.

Informatie bekendmakingen
Onderstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd. Meer  
informatie over de bekendma-
kingen met procedures vind je op 
officielebekendmakingen.nl.  
In de procedures vind je terug of  
en hoe je bezwaar of beroep kunt 
aantekenen. Je kunt de bekend - 
makingen ook ontvangen per mail. 
Op overheid.nl/berichten-over- 
uw-buurt kun je je aanmelden voor 
e-mail-service.
 

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN

Bouwen
•  Haarsteeg, Priemsteeg 10, vergroten 

woning (1314061, 05-10-2022)
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

STE35 Kadastraal K3309, bouwen 
woning (1315006, 06-10-2022)

•  Vlijmen, Voordijk 45, vergroten woon-
huis (1315909, 08-10-2022)

•  Heusden, Demer 5, vervangen schuur 
(1316251, 10-10-2022)

•  Heusden, Putterstraat 37, verbouw 
woning (1317076, 11-10-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
STE31 Kadastraal K3304, bouwen 
woning en aanleggen in- en uitrit 
(1316739, 10-10-2022)

•  Heusden, Hertogin Johanna van 
Brabantstraat 37, vervangen kozijn 
linkerzijgevel door twee nieuwe kozij-
nen (1316744, 10-10-2022)

•  Heusden, Hertogin Johanna van 
Brabantstraat 37, aanleggen koekoek 
en vervangen vier kozijnen kelder 
(1316746, 10-10-2022)

•  Drunen, Esdoornstraat 20, vergroten 
woning (1317764, 11-10-2022)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Primulastraat 9, afwijken 

bestemmingsplan i.v.m. huisvesten 
max. 4 arbeidsmigranten (1313847, 
05-10-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, de Hooge Bank 1, aanleggen 

in- en uitrit (1316301, 10-10-2022)
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

STE31 Kadastraal K3304, aanleggen 
in- en uitrit (1316739, 10-10-2022)

Werk of werkzaamheden uitvoeren
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 37, aanleggen koekoek 
en vervangen vier kozijnen kelder 
(1316746, 10-10-2022)

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Heusden, Kerkstraatje 24, aanpassen 

poort en aanbrengen brandwerend 
plafond (1262367, 06-10-2022)

•  Nieuwkuijk, Barones Kavel STE18 
Kadastraal K3293, bouw woonhuis en 
aanleg in- uitrit (1257337, 07-10-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Heusden, Pelsestraat 15 en 

Kerkstraatje 24, het splitsen van een 
pand/toevoegen van één woning 
(1202493, 06-10-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Barones Kavel STE18 

Kadastraal K3293, aanleg in- uitrit 
(1257337, 07-10-2022)

Buiten behandeling stellen aanvraag
•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 3A, wan-

delpad onder de vestingmuur bij de 
passanten steiger Heusden reali-
seren wegdekverlichting (1262845, 
06-10-2022)

•  Heusden , Nieuwe Maasdijk 
Kadastraal F653, plaatsen trotter 
(straatmeubilair reuzenfoto) t.b.v. 
project tentoonstelling landschap 
"Reuzenarbeid" (1273383, 06-10-2022)

Ingetrokken vergunning
•  Nieuwkuijk, Barones 7, bouw woning 

en aanleggen in- en uitrit (1246695, 
06-09-2022)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belang-
hebbende kan bezwaar maken. <

Bekendmakingen >

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving van de ontvangen aanvragen.
De stukken zijn voor iedereen in te zien 
in het gemeentehuis in Vlijmen. Tegen 
ingediende aanvragen is geen bezwaar 
mogelijk. 

VERDAGING BESLISTERMIJN AAN-
VRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
VERDAAGD
Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend, dat de beslis-
sing op de onderstaande aanvragen 
voor een omgevingsvergunning met 6 
weken is verdaagd.

Verdagen
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 29D, 

verbouwen pand tot appartementen 
(1285219, 06-09-2022)

•  Nieuwkuijk, Steenenburg Kavel 
STE25 Kadastraal K3292, bouwen 
woning (1259447, 07-10-2022)

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact opnemen met het  
cluster Omgevingsvergunningen  
van de gemeente Heusden, telefoon: 
(073) 513 1789.

Werken bij gemeente 
Heusden
Wil jij werken bij een warme en informele organisatie waar je 
volop mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen? En die 
haar best doet om je thuis te laten voelen? Misschien is wer-
ken bij gemeente Heusden dan iets voor jou. Wij zijn één Team 
Heusden. Als het mogelijk is, ontmoeten wij elkaar vaak. Zo 
organiseren wij verschillende personeelsbijeenkomsten en kun 
je samen met collega’s sporten in het kader van vitaliteit. We 
leren van elkaar door actuele onderwerpen te belichten in onze 
Heusdense School.

Op dit moment staan de volgende vacatures open:
• Privacy Officer (36 uur)
• Senior Beleidsmedewerker RO (36 uur)
• Allround Projectleider (32 - 36 uur)
• Manager (36 uur)
• Projectleider openbare ruimte (36 uur)
• Toezichthouder water en rioleringen (36 uur)
• Allround handhavingsjurist (32 - 36 uur)

Wil jij meer weten over deze vacatures? Kijk dan eens op 
www.werkeninnoordoostbrabant.nl. <

Verzamelalbum Heusden: 
sparen en ruilen

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op de hoogte! <

In september startte de spaaractie om het album 
‘Heusden, meer dan 25 jaar historie’ vol te krijgen 
met de 264 bijbehorende stickers. Bij iedere €10,- 
aan boodschappen bij Jan Linders, Coop en Jumbo 
krijg je een set van 4 stickers. Het album geeft een 
fraai overzicht van de geschiedenis van de gemeen-
te Heusden. Er wordt druk gespaard en geplakt!

Dubbele stickers?
Heb je dubbele stickers? Probeer dan onderling 
alvast zoveel mogelijk met andere spaarders te 
ruilen. Zo kun je elkaar helpen om de plaatjes te 
verzamelen die je nog niet hebt. Op woensdag-

middag 9 november 
zijn er ruilbeurzen 
in de bibliothe-
ken van Drunen, 
Oudheusden en 
Vlijmen. Voor die tijd maken  
we hier meer bekend over. 

Het verzamelalbum is in het leven geroepen 
vanwege het 25-jarig bestaan van de gemeente  
Heusden en het 75-jarig bestaan van 
Heemkundekring Onsenoort. <

Je kunt ook 
Whatsappen met de 
gemeente Heusden via
telefoonnummer

> (06) 532 357 05

Ken je onze boa 
Sander al?
Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) 
zorgt voor extra veiligheid in onze wijken en 
pakt overlast aan. In onze gemeente hebben 
we ook boa’s. Ze maken van alles mee en dat 
delen ze met ons via blogs. In de laatste blog is 
Sander aan het woord. Hij is de nieuwe boa van 
de kernen Drunen en Elshout. Je leest de blog 
op www.nietwegkijken.nl. <

www.heusden.nl
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